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[Sobre... 

 
TEXTO IRÔNICO, SOBRE O SISTEMA PARASITÓRIO  COORDENADO 

PELOS „PARTIDOS POLÍTICOS‟, NO BRASIL, QUE É MASSIFICADO À 

POPULAÇÃO COMO “DEMOCRACIA”].  
     

27 de outubro de 2014 

 

Bom, mas...e agora? 

"Eu estou eufórico!  

'Meus' candidatos à presidência, governador, e deputados, foram „eleitos‟! 

Valeu a pena todo o meu esforço: Fui para a rua, fazer 'boca de urna'; Vibrei 

com as 'pesquisas de opinião'; Discuti com uns militantes do outro candidato; Saí no 

tapa com outros; Comi „quentinha‟ fria, para ficar o dia todo no sol, balançando 

bandeira (e, é claro, ganhei „cinquentinha‟!)...ah, e aproveitei para mandar aqueles que 

não concordavam comigo, tomarem no c...! 

O engraçado é que, de repente, fiquei com uma sensação estranha...me 

sacrifiquei tanto, por „pessoas‟ que sequer sabem da minha existência e que, por causa 

do meu sacrifício – e de tantos outros – terão os maiores salários do país, andarão em 

carrões luxuosos, com seguranças, comerão em restaurantes caríssimos...e, quando 

surgirem ondas e ondas de escândalos de toda espécie, essas „pessoas‟, simplesmente, 

irão dizer: 

- “Não sabíamos de nada!”. 

Enquanto eu, que fiz um sacrifício enorme para elegê-los, vou continuar vivendo 

„de bicos‟, acordando de madrugada, andando em ônibus superlotados, pedindo 

„pelamordedeus‟ para não ficar doente – porque, se depender do SUS, é morte certa – a 

tal previdência, nem sei para que serve... 

- É isso que é a tal “Democracia”?  

De repente, me sinto totalmente enganado, passado para trás, por „pessoas‟ que 

sabem falar bonito na televisão e nos palanques... 

- Bom, e agora? 

Agora, vou separar parte da mixaria que ganho, para ir no estádio, torcer pelo 

meu time do coração! 

Bom, mas...aqui com meus botões: Os times de futebol movimentam quantias 

altíssimas de dinheiro, e pagam jogadores que  –  ganhando  ou  perdendo   –   recebem   

salários   fabulosos, patrocinados  pela  minha  paixão  cega   por   uma  camisa  e  um 

escudo... 
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[continuação de “Bom, mas...e agora?”, de Luíz Fernando Liveira................................................................................................................................] 

 

E, o mais insano de tudo: Por esse escudo, sou capaz até - pasmem! - de matar 

quem torce por outra equipe... 

É...continuo com a sensação de que estou sendo manipulado... 

- Bom, mas...e agora? 

Bom, daqui a pouco, vou preparar a 'beca' nova que comprei, pois a noite vai ser 

boa: 

-Tem ensaio da G.R.E.S. „Unidos dos Desesperados‟, lá na quadra!” 

Bom, e assim... 

 

 

 


